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 25 من 2 صفحة                               1مرشد األستاذ يف تقييم فهم املكتوب. السنة 

   :تقدمي
  ابتدائي 1نّص الكفاءة الختامیة لمیدان فھم المكتوب، في السنة 

تكّون من ت الحواري،یفك الرموز، ویقرأ نصوصا بسیطة بیسر، من مختلف األنماط ویفھمھا، بالتركیز على النمط 
  إلى ثالثین كلمة مشكولة شكال تاّمـا. عشرة كلمات

  
غة تدریس الل، یذكر المنھاج أّن الھدف من في مرحلة التعلیم االبتدائي مادة اللغة العربیّةغایات عند الحدیث عن 

إكساب املتعّلم أداة التواصل اليومي، وتعزيز رصيده اللغوي الذي اكتسبه من حميطه األسري واالجتماعي مع ذيبه " ھولعربیة أساسا ا
وتصحيحه. ونظرا ملكانتها العرضية كلغة تدريس يف املنظومة التربوية، فاكتساب ملكتها ضروري الكتساب تعّلمات كّل املواد الدراسية 

  )1( "فيها.والنفاذ 
غیر أن ھذا الھدف المأمول تحول  2"يف ميدان فهم املكتوب، التحّكم أّوال يف احلروف، خالل الطور األّول،"لذلك كان السعي، 

ة بلغ عدد دراسة على عیّنللطور األول االبتدائي،  تحلیل نتائج أداء المتعلمینعملیّة میدانیة [فمن خالل دونھ عقبات، 
" تبّين أن النتائج مل تكن بالصورة اليت يأملها املجتمع يف ، 02، كما ورد في المذكرة المنھجیة رقم  ]اتلمیذ 14000أفرادھا 

كل امليادين، وهو ما يفرض جتاوز بعض االختالالت املسّجلة يف منهجية تقدمي أنشطة للغة يف الطور األول، خاصة ميدان فهم املكتوب 
 3"اقتراح حلول ملعاجلة تلك االختالالت بغية جتاوز صعوبات تعّلم األصوات.(القراءة) كمرحلة أّولّية، من خالل 

الل ، من خ(النشاط القرائي) یأتي ھذا العمل مساھمة ومساعدة لتحدید االختالالت المسجلة في میدان فھم المكتوب
  لمقام األّول. عملیة التقییم، ثم وضع خطة عالجیة وجیھة لتجاوز صعوبات تعلّم األصوات مقاطع اللغة في ا

  
  األهداف: )1

طور األّول ال أساتذةتمكین إلى  (تقییم القراءة والكتابة) الخطي -المنھج الصوتي تقییم برنامج بشكل عام یھدف 
، وبناء خطة عالجیة مناسبة لتجاوز العثرات من مھارات القراءة والكتابة المتعلّمینتمّكن مدى من رصد  االبتدائي

  المرصدة.
  التفصیلیّة فتتمحور حول:أّما األھداف 

 .المتعلمتحقیق مھارة القراءة من خالل احترام التطور الطبیعي لنموھا عند  .1
 السنة األولى ابتدائيفي  ةعلى حد تقییم تحصیل كل تلمیذ .2
األساسیّة خالل مراحل اكتساب القرائیّة الرصد المبكر للتالمیذ الذین یواجھون صعوبات في المھارات  .3

 .ھذه الصعوباتآنیة ومناسبة لالقراءة والكتابة، من أجل معالجة 
 .مبكرة مناسبة في مرحلةعالجیة وداعمة بناء برامج  .4
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25 من 3 صفحة                               1مرشد األستاذ يف تقييم فهم املكتوب. السنة 

  يف السنة األوىل: اخلطي –برنامج تقييم املنهج الصويت  )2
  مھّمات لتقییم تحّكم المتعلّم في القراءة والكتابة، في السنة األولى ابتدائي، ھي: )7( سبعتّم حصر 
الوعي باألصوات واألشكال .1

 معرفة الصوت  )أ
 اسم الصوت (الحرف)رمز ومعرفة   )ب
  ربط الصامت بالصائت (القصیر والطویل)  )ج
 قراءة وكتابة الحرف في أشكال مختلفة  )د

القراءة المقطعیّة .2
أنواع المقاطع  )أ

وكتابة مقاطعقراءة   )ب
.كلماتقراءة  .3

 قراءة كلمات مألوفة  )أ
قراءة كلمات غیر مألوفة  )ب

 .جمل قصیرةقراءة  .4
جھریة لنص قصیر.قراءة  .5
 لنص قصیر فھم المقروء .6
 )كتابة كلمات( إمالء .7

  ثالث، وفقا ألزمنة المراحل التعلّمیة الثالثة:زمنیّة یتّم تقییم المھارات سالفة الذكر في محطات 
o  نھایة شھر دیسمبر. –الوقفة التقویمیة األولى  
o  نھایة شھر مارس. –الوقفة التقویمیة الثانیة  
o  نھایة شھر ماي. –الوقفة التقویمیة الثالثة  

  ھذه المھّمات تّم التفصیل في كیفیة تناولھا وإجرائھا مع المتعلمین، فُرادى، من حیث: 
 ا ذُكر أعاله.، ممعدد المھّمات الفرعیة لكّل َمھّمة ّرئیسیّة -
 شرح مفّصل لمسار التنفیذ لكل َمھّمة -
 بشكل صحیح وتام. في األداء للحكم على مدى تملّك المتعلّم للمھّمة الدّقةتحدید مقیاس  -
التي یتطلبھا تنفیذ بعض المھّمات (بعض المھّمات ال تستوجب مقیاس  السرعةتحدید مقیاس  -

 السرعة).
التنفیذ للمھّمة: ، یحدد على ضوئھا نوعیة (تقدیرات عددیة) ماتیقدّر إنجاز كّل مھّمة بعدد من العال -

 صحیحا وتاما، أو غیر تام، أو غیر سلیم ینّم عن صعوبات جّمة.
 ".القراءة تقییمنتائج  برنامج مسح " )Excel( تدّون العالمات في تطبیق إكسل -
لمھّمة:ل مستوى ونوعیة التنفیذالممنوحة، والعالمة توافق قترح ھذا التطبیق ثالثة إشارات رمزیة ملّونة، ی -

ü  رمز الخطأQ  والتلمیذ یواجھ صعوبة كبیرة في ھذه المھارة. سلیمیدّل على أن التنفیذ غیر 
ü ورمز اإلیجاب R   صحیح وتامیدّل على أّن التنفیذ  ، 
ü  إلى حدّ ما، ویجب مساعدة المتعلّم على تخّطي  تامفیشیر إلى أّن التنفیذ غیر  (!)التعّجب أّما رمز

(رمز اإلیجاب). الصحیح والتامصعوباتھ القرائیّة وإیصالھ إلى منطقة التنفیذ 
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 25 من 4 صفحة                               1مرشد األستاذ يف تقييم فهم املكتوب. السنة 

  
  الوعي باألصوات واألشكال] 1المھّمة رقم [

 الھدف: )1
ماء العالقة بین أس ینطق المتعلّم أصوات الحروف الھجائیة، ویُدرك، بأن اختبار معرفة المتعلّم ألصوات الحروف

  .المنطوقة الحروف المكتوبة وأصواتھا
  

 المھّمة: وصف تنفیذ )2
   :أربعَمھّمات فرعیّة عبر الّرئیسیّة تنجز المھّمة 

  معرفة الصوت -األّولى المھّمة الفرعیة 
  اسم الصوت (الحرف)رمز ومعرفة  - ةالثانیالمھّمة الفرعیة 

  (القصیر والطویل) ربط الصامت بالصائت –المھّمة الفرعیة الثالثة 
  قراءة وكتابة الحرف في اشكال مختلفة – الّرابعةالمھّمة الفرعیة 

 
  الفرعیة األولى:معاییر األداء للمھّمة  )3

  یختبر المتعلم في تنفیذ المھمة بواسطة مقیاسْین: مقیاس الدّقة ومقیاس الّسرعة.
، صوتا 00إلى  27أشكالھا األساسیة، (من في الحروف ینطق المتعلم بأصوات  :المھّمة الفرعیّة األولى  )أ

  مقیاسْین: مقیاس الدّقة ومقیاس الّسرعة. ، باعتماد دون الھمزة واأللف)

 معیار السرعة معیار الدّقة  1الفرعية  املهّمة
 أداء غري تام أداء تام أداء متعثر أداء غري تام أداء تام وصحيح

صوتا 24 – 27  صوت المعرفة  صوتا 17 – 23  صوتا 00 – 16    ثانية 121>=  ثانية 120 <= 
  

  )حرفا 00إلى  29، (من األساسیّة یقرأ الحروف بأشكالھا المھّمة الفرعیّة الثانیة:  )ب

 معیار السرعة معیار الدّقة  2املهّمة الفرعية 
 أداء غري تام أداء تام أداء متعثر أداء غري تام أداء تام وصحيح

اسم الصوت معرفة 
حرفا 26 – 29  (احلرف) حرفا 18 – 25  حرفا 00 – 17    ثانية 121>=  ثانية 120 <= 

  
  

  حرفا) 00إلى  28، (من (القصیر والطویل) یربط المتعلم الصامت بالصائت ج) المھّمة الفرعیّة الثالثة:

 معیار السرعة معیار الدّقة  3املهّمة الفرعية 
تامأداء غري  أداء تام وصحيح  أداء غري تام أداء تام أداء متعثر 

حرفا 52 – 28  ربط الصامت بالصائت حرفا 41 – 42  حرفا 00 – 31       
  

  حرفا) 00إلى  28، (من قراءة وكتابة الحرف في اشكالھ المختلفة :الّرابعة) المھّمة الفرعیّة د

 معیار السرعة معیار الدّقة  3املهّمة الفرعية 
غري تامأداء  أداء تام وصحيح  أداء غري تام أداء تام أداء متعثر 

حرفا 25 – 28  ربط الصامت بالصائت حرفا 18 – 25  حرفا 00 – 17       
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 25 من 5 صفحة                               1مرشد األستاذ يف تقييم فهم املكتوب. السنة 

  
   ]: الوعي باألصوات واألشكال1[ الّرئیسیّة رقمجدول نتائج تنفیذ المھّمة 
  معرفة الصوت –األوىل الفرعية املهّمة 

  األصوات  الّرقم
  إجابة التلمیذ  اإلشارة

إجابة التلمیذ في حال  (تُكتب
  أخطأ أو صحح الخطأ ذاتیا)

  الزمن الكلي لتنفيذ املهّمة
  (يتّم قياسه من الكلمة األوىل إىل الكلمة األخرية)

R  أو)!(  أوQ  120  = دقیقتانثانیة )2:00 (  

        /م/   .1
         /ب/   .2
        /ر/   .3
        /ل/   .4
        /ت/   .5
        /د/   .6
        /ع/   .7
        /ھـ/   .8
        /ج/   .9

        /ح/   .10
        /س/   .11
        /ش/   .12
       /ص/   .13
       /ض/   .14
       /ق/   .15
       /ك/   .16
        /ط/   .17
        /ظ/   .18
        /ث/   .19
        /ذ/   .20
        /ن/   .21
        /ز/   .22
        /غ/   .23
        /خ/   .24
        /ف/   .25
        /و/   .26
        /ي/   .27
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 25 من 6 صفحة                               1مرشد األستاذ يف تقييم فهم املكتوب. السنة 

  ]: الوعي باألصوات واألشكال 1جدول نتائج تنفیذ المھّمة الّرئیسیّة رقم [
  (احلرف) اسم الصوتورمز  معرفة – الثانّيةالفرعية املهّمة 

 الحروف  الّرقم
  إجابة التلمیذ  اإلشارة

(تُكتب إجابة التلمیذ في حال 
  أخطأ أو صحح الخطأ ذاتیا)

  الزمن الكلي لتنفيذ املهّمة
  (يتّم قياسه من الكلمة األوىل إىل الكلمة األخرية)

R  أو)!(  أوQ  90  = ثانیة  30دقیقة و  1ثانیة)130(  

        م (میٌم)   .1
        ب (باٌء)   .2
        ر   .3
        ل   .4
        ت   .5
        د   .6
        ع   .7
        ھـ   .8
        ج   .9

        ح   .10
        س   .11
        ش   .12
       ص   .13
       ض   .14
       ق   .15
       ك   .16
        ط   .17
        ظ   .18
        ث   .19
        ذ   .20
        ن   .21
        ز   .22
        غ   .23
        خ   .24
        ف   .25
        و   .26
        ي   .27
        ا   .28
        ء   .29
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 25 من 7 صفحة                               1مرشد األستاذ يف تقييم فهم املكتوب. السنة 

  

  ]: الوعي باألصوات واألشكال 1جدول نتائج تنفیذ المھّمة الّرئیسیّة رقم [
  ربط الصامت بالصائت –المھّمة الفرعیة الثالثة 

  
  ): اقرأ الصامت واربطھ بالحركة القصیرة1التعلیمة (

  

 الحروف  الّرقم
  إجابة التلمیذ  اإلشارة

(تُكتب إجابة التلمیذ في حال 
  أخطأ أو صحح الخطأ ذاتیا)

  المالحظات
R  أو  )!(أوQ  

        م    .1

        ب    .2

        ر   .3

        ل   .4

        ت   .5

        د   .6

        ع   .7

        ھـ   .8

        ج   .9

        ح   .10

        س   .11

        ش   .12

       ص   .13

       ض   .14

       ق   .15
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25 من 8 صفحة                               1مرشد األستاذ يف تقييم فهم املكتوب. السنة 

]: الوعي باألصوات واألشكال 1جدول نتائج تنفیذ المھّمة الّرئیسیّة رقم [
  بالصائتربط الصامت  –المھّمة الفرعیة الثالثة 

  ): اقرأ الصامت واربطھ بالحركة الطویلة2التعلیمة (

الحروف  الّرقم
إجابة التلمیذ  اإلشارة

(تُكتب إجابة التلمیذ في حال 
  أخطأ أو صحح الخطأ ذاتیا)

  المالحظات
R  أو  )!(أوQ  

  ك   .16

  ط   .17

  ظ   .18

  ث   .19

  ذ   .20

  ن   .21

  ز   .22

  غ   .23

  خ   .24

  ف   .25

  و   .26

  ي   .27

  ء   .28
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 25 من 9 صفحة                               1مرشد األستاذ يف تقييم فهم املكتوب. السنة 

  

  ]: الوعي باألصوات واألشكال 1جدول نتائج تنفیذ المھّمة الّرئیسیّة رقم [
  يف اشكاله املختلفة وكتابة احلرفقراءة  – الّرابعةالفرعية املهّمة 

 الحروف  الّرقم
  إجابة التلمیذ  اإلشارة

(تُكتب إجابة التلمیذ في حال أخطأ 
  أو صحح الخطأ ذاتیا)

  المالحظات
R  أو  )!(أوQ  

       الِمیم   .1
        البَاء   .2
        الّراء   .3
        الالم   .4
        التاء   .5
        الدّال   .6
        العَْین   .7
        الَھاءُ    .8
        الِجیم   .9

        الَحاءُ    .10
        الّسینُ    .11
        الّشینُ    .12
        الّصاد   .13
        الضاد   .14
        القَاف   .15
        الكاف   .16
        الطاء   .17
        الظاء   .18
        الثاء   .19
        الذال   .20
        النون   .21
        الّزاي   .22
        الغین   .23
        الخاء   .24
        الفاء   .25
        الواو   .26
        الیاء   .27
        الھمزة   .28
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 25 من 10 صفحة                               1مرشد األستاذ يف تقييم فهم املكتوب. السنة 

  
  القراءة والتشكیل المقطعيّ ] 2المھّمة رقم [

  
  :الھدف )1

  اختبار قدرة المتعلّم على قراءة وتشكیل المقاطع المختلفة في اللغة العربیّة: قصیرة، طویلة، مفتوحة، ومغلقة.
 تنفیذ المھّمة: وصف )2

الوعي الصوتي (الفونولوجي) ھو إدراك المبنى الصوتي لكلمات اللغة والقدرة على تحلیل ھذا المبنى إلى 
  .وحدات صوتیة منفردة (مثل مقاطع وفونیمات)

تقاس ھذه القدرة عن طریق تقطیع الكلمات إلى مقاطع أو فونیمات، وعن طریق مقارنة كلمات، حیث المبنى 
  ن طریق عزل الفونیمة األولى أو األخیرة عن الكلمة، ومزج فونیمات أو مقاطع لتركیب كلمة.الصوتي، وع

  الصوتي؟كیف یتطور الوعي 
سنوات،  5إلى  4البدایة األولى لقدرة الطفل على التركیز في المباني الصوتیة للغة تظھر في األعمار من 

  :وتتجلى في
  القدرة على تمییز الكلمات المسجوعة،  -
  وإدراك المبنى المقطعي للكلمات (القدرة على تقطیع الكلمة إلى مقاطع) -

  .تشكل ھذه القدرات خطوات أولى مھمة نحو تحصیل الوعي للفونیمات
من المقطع (وحدة صوتیة كبیرة) حتى الفونیمة (وحدة صوتیة  ، عند الطفل،المبنى الصوتي في اللغة ىتنامی

  :صغیرة)
  "مثال: كلمة "َولَدْ 

  / قسیم ھذه الكلمة إلى مقطعین: / َو / لَدْ یمكن ت
  .المقطع األّول (مفتوح قصیر) من فونیمتْین

  .والمقطع الثاني ثالث فونیمات (مغلق طویل)
  ./ف ھذه الكلمة من خمس فونیمات /و/ َ / ل / َ / دألّ أما من حیث المبنى الفونیمي فتت

  ]:2معاییر األداء للمھّمة رقم [ )3
  الصوتية يف كل كلمة.املقاطع  أنواعرصد  -األوىل املهّمة الفرعّية 

یتمثل في تحدید عدد اإلجابات الصحیحة، وبناء على ذلك فإن درجات مقیاس الدقة تتراوح  مقیاس الدّقة:
  10 – 00بین 

  عدد المقاطع في كل كلمة معروضة علیھ.التلمیذ  یحدّدكون التنفیذ صحیحا حین ی: التنفیذ الصحیح
  

  (أ)املهّمة الفرعية 
  معیار السرعة  معیار الدّقة

  أداء غري تام  أداء تام  أداء متعثر  أداء غري تام  أداء تام وصحيح
      كلمات 00 – 04  كلمات 05 – 07  كلمة 08 – 10 املقاطع  أنواعرصد 
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  قراءة وكتابة مقاطع صوتّية   – الفرعية الثانيةاملهّمة 

   مقیاس الدّقة:
  10 – 00یتمثل في تحدید عدد اإلجابات الصحیحة، وبناء على ذلك فإن درجات مقیاس الدقة تتراوح بین 

  التلمیذ عدد المقاطع في كل كلمة معروضة علیھ.یقرأ ویكتب : یكون التنفیذ صحیحا حین التنفیذ الصحیح
  

  (ب)املهّمة الفرعية 
  معیار السرعة  معیار الدّقة

  أداء غري تام  أداء تام  أداء متعثر  غري تامأداء   أداء تام وصحيح
      كلمات 00 – 04  كلمات 05 – 07  كلمة 08 – 10 قراءة وكتابة مقاطع صوتّية

  
  

  
  القراءة والتشكیل المقطعي]: 2جدول نتائج تنفیذ المھّمة الّرئیسیّة رقم [

 الصوتية يف كل كلمة.عدد املقاطع رصد  -األوىل املهّمة الفرعّية 

  .)صفیق.تسأسمعك كلمات، بیّن عدد المقاطع الصوتیة في كل كلمة. (وفق إشارة یتم االتفاق علیھا: دق،  التعلیمة:
  

  الكلمات  الّرقم
  إجابة التلمیذ  اإلشارة

(تُكتب إجابة التلمیذ في حال 
  أخطأ أو صحح الخطأ ذاتیا)

  المالحظات
R  أو  )!(أوQ  

        َمْكتَبُ    .1
        النّاسُ    .2
        الِمْحفََظةُ    .3
        قُدّامَ    .4
        َكثیرٌ    .5
اَجةٌ    .6         دَرَّ
        تَْشتَري   .7
        تِْلِمیذٌ    .8
        تَْقِفزُ    .9

        ِعْنِدي   .10
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  ]: القراءة والتشكیل المقطعي2جدول نتائج تنفیذ المھّمة الّرئیسیّة رقم [
  قراءة وكتابة مقاطع صوتّية  – الفرعية الثانيةاملهّمة 

  

  الكلمات  الّرقم
  التلمیذ إجابة  اإلشارة

(تُكتب إجابة التلمیذ في حال 
  أخطأ أو صحح الخطأ ذاتیا)

  المالحظات
R  أو  )!(أوQ  

        یَْذَھبُ    .1

        لَْوَحـةٌ    .2

        ِمْشـَمشٌ    .3

        أْحـِكي   .4

        َمدَْرَستُُكمْ    .5

        ـاعـَلَّقُـوھَ    .6

        الّشـفَقَـةٌ    .7

        یَسـِْقـي   .8

        َمْصـنَعٌ    .9

        بَائِعٌ    .10
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  ] قراءة كلمات3المھّمة رقم [
 الھدف: )1

  اختبار قدرة المتعلّم على قراءة كلمات مختلفة؛ مألوفة (عالیة التكرار)، وكلمات غیر مألوفة (قلیلة التكرار)
   ).مقاطع 4 – 3مرتبة من القصیرة (مقطعین فقط) إلى الطویلة (، مألوفة كلمات -النوع األّول 
  مقاطع) 4 – 3( ةمرتبة أیًضا من القصیرة (مقطعین فقط) إلى الطویل مألوفة،كلمات غیر  -النوع الثاني 

(اعتماد الممیزات الخطیة للكلمة)  للكلماتالقراءة الصوریة تطور وفاعلیة  اختباروذلك من أجل 
  . واالستراتیجیة التركیبیّة

  
 تنفیذ المھّمة: وصف )2

  .مؤشرا أساسیّا على فھم المقروءتعتبر القدرة على قراءة الكلمات بطالقة (دقة وسرعة) 
  :في ھذا المستوى یعتمد التلمیذ على استراتیجیتین في القراءة للكلمات

أي قراءة الكلمة والتعّرف علیھا عن طریق شكلھا ككل. وھي میزة  االستراتیجیة الصوریة الكلیّة، -
  .التلمیذ القارئ المتمّرس

كلمة عن طریق تحویل حروفھا ومقاطعھا إلى أي قراءة ال واالستراتیجیة الجزئیة/التركیبیة، -
  أصوات، ومن ثم التركیب الصوتي. وھي میزة التلمیذ القارئ المتعثّر.

 من مجموعة الكلمات المألوفة 00و 20التلمیذ بشكل صحیح، كلمات تتراوح بین یقرأ في ھذه المھّمة الثالثة 
  (عالیة التكرار)

  (قلیلة التكرار) مجموعة الكلمات غیر المألوفةمن  00و 20یقرأ كلمات تتراوح ما بین كما 
ف القرائيّ  الستراتیجیاتفي ھذه المھّمة یمكن الوقوف على مدى توظیف المتعلّم  لوفة كلمات مأ على التعرُّ

 .لم تتكّرر كثیرا قراءة كلمات خارجیةومن الدروس التي تعلمھا، 
  ]:3رقم [الّرئیسیّة معاییر األداء للمھّمة  )3

  ، ومقیاس الّسرعة.الدّقةبواسطة مقیاسین: مقیاس للمھّمة تنفیذ المتعلّم  یُختَبَرُ 
 

  قراءة كلمات مألوفة. –المھّمة األولى 

  (أ)املهّمة الفرعية 
  معیار السرعة  معیار الدّقة

  أداء غري تام  أداء تام  أداء متعثر  أداء غري تام  أداء تام وصحيح

   16 – 20 قراءة كلمات مألوفة.
  كلمة

15 – 10   
  كلمة

09 – 00   
  ثانية 141>=  ثانية 140 <=  كلمة

 
  قراءة كلمات غیر مألوفة. –المھّمة الثانیة 

  (ب)املهّمة الفرعية 
  معیار السرعة  معیار الدّقة

  أداء غري تام  أداء تام  أداء متعثر  أداء غري تام  أداء تام وصحيح
غري قراءة كلمات 

 مألوفة.
20 – 16   

  كلمة
15 – 10   

  كلمة
09 – 00   

  ثانية 151>=  ثانية 150 <=  كلمة
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  قراءة كلمات – ]3[جدول نتائج تنفیذ المھّمة رقم 
  قراءة كلمات مألوفة –األوىل الفرعّية املهّمة 

  إجابة التلمیذ  اإلشارة  الكلمة  الّرقم
(تُكتب إجابة التلمیذ في حال
  أخطأ أو صحح الخطأ ذاتیا)

  الزمن الكلي لتنفيذ املهّمة
  قياسه من الكلمة األوىل إىل الكلمة األخرية)(يتّم 

R  أوΟ  أوQ 140  ثانیة 20دقیقتان و= ثانیة  

  نَافِذَة   .1
  ِمْصَطبَة   .2
  دُُروسَ    .3
  رفَ أصْ    .4
  ثََمرٌ    .5
  اريجَ    .6
  ْنھُ مِ    .7
  تُ نْ كُ    .8
  باب   .9

  أمام   .10
  بائعَةٌ    .11
  حارس   .12
  سَ لَ جَ    .13
  ثِیَابٌ    .14
  تيسَ رَ دْ مَ    .15
  تلَ أكَ    .16
  بَ ھَ ذَ    .17
  ِحكتضَ    .18
  دُ لَ وَ    .19
  طاولة   .20
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  قراءة كلمات – 3جدول نتائج تنفیذ المھّمة رقم 
  قراءة كلمات غیر مألوفة –المھّمة الثانیة 

  الكلمة  الّرقم
  إجابة التلمیذ  اإلشارة

(تُكتب إجابة التلمیذ في حال 
  ذاتیا)أخطأ أو صحح الخطأ 

  الزمن الكلي لتنفيذ املهّمة
  (يتّم قياسه من الكلمة األوىل إىل الكلمة األخرية)

R  أوΟ  أوQ150  ثانیة 30دقیقتان و= ثانیة  

  َعناقِیدُ    .1
  َساِنَحة   .2
  فََوَجدھا   .3
  دائرة   .4
  ُشغور   .5
  أزَھرَ    .6
  دَْحَرجَ    .7
  َخطواتي   .8
  َوَضعتْ    .9

  راوي   .10
  یَْستعدّ    .11
  سأحافِظ   .12
  أصیلٌ    .13
  ُمغاِدرٌ    .14
  تُراَثٌ    .15
  یتنّزهُ    .16
  َطلَبَتْ    .17
  َرَوافِدُ    .18
  َشریَحةٌ    .19
  أْشغَالٌ    .20



 الخطي -برنامج تقییم المنھج الصوتي     المفتشیة العامة للبیداغوجیا                         

25 من 16 صفحة                               1مرشد األستاذ يف تقييم فهم املكتوب. السنة 

  قصیرة ُجَمل] قراءة 4المھّمة رقم [
وسریعة (قراءة طلقة)، مرحلة متقدّمة في الوعي التام من المتعلّم  وبصورة دقیقةتعتبر قراءة الجمل بصفة جھریة 

 مھم یدّل على فھم المقروء وھذا مؤشرإلى قدرة المتعلّم على قراءة كلمات تكّون جملة.  ویشیر ذلكببنیة المقطع للكلمة، 
  مستقبال.

  :من المھارات القرائیة التي وجب رعایتھا في ھذه المھّمة الّرابعة
  .وصحة الضبط والتمییز بین أصوات الحروف الحروف،مخارج : علّم الُجمل قراءة سلیمة مراعیاً یقرأ المت -
  .الطویلةیقرأ الجملة دون توقف، مراعیاً صحة الوصل وسالمة الوقف، والحركات القصیرة والحركات  -
 یفّرق بین جملة وأخرى في التنغیم. -

  الھدف: )1
من درجتین: جمل كلماتھا مألوفة، وجمل بعض كلماتھا غیر مألوفة لتضمنھا قصیرة اختبار قدرة المتعلّم على قراءة جمل 

  بعض الصعوبات في مستوى الحروف أو الحركات.

 تنفیذ المھّمة: وصف )2
) جمل وفق معیارین: معیار الدقة في األداء ومعیار السرعة في القراءة المناسبة 10یُختبر المتعلّم في قراءة عشر (

  للمرحلة العمریة.
ب من المتعلّم التعّرف على كلمات الجمل، بأن یُطبق استراتیجیات القراءة الصحیحة (التھجئة، والقراءة الصوریة یُطل

لبعض الكلمات المتكررة) لقراءة تلك الجمل بدقة وطالقة.
 ]:4معاییر األداء للمھّمة رقم [ )3
كما ھو موّضح في الجدول: تنفیذ المتعلّم للمھّمة بواسطة مقیاسین: مقیاس الدّقة، ومقیاس الّسرعة. یُختَبَرُ 

املهّمة 
  معیار السرعة  معیار الدّقة

  أداء غري تام  أداء تام  أداء متعثر  أداء غري تام  أداء تام وصحيح

ُجَملقراءة 
10 – 08 

  مجل
07 – 05 

  مجل
04 – 00 

ثانية 241>=  ثانية 240 <=  مجل

  :التعلیمات )4
  یجب التمییز بین نوعین من أخطاء المتعلمین حال القراءة:

 الخطأ المؤثٌر: .1
وھو خطأ في قراءة المتعلم لكلمة أو كلمات الجملة بحیث تنتج عنھ كلمة جدیدة، أو معنى جدید للكلمة؛ یؤثر في 

یستطیع ربط الكلمة مع باقي كلمات الجملة للحصول على معنى السیاق؛ ألن ذلك یعیق فھم المتعلم لما یقرأ، وال 
 .وحدة داللیة صحیحة

 الخطأ القرائي (الخفیف): .2
وھو الخطأ الناتج عن قراءة المتعلم لكلمة دون أن یؤثر ذلك في بناء الكلمة أو في معناھا، كأن یخطئ في 

  حركة إعرابیّة، أو یتجاھلھا نطقا، أو یصل الھمزة المقطوعة...
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  قصیرة قراءة ُجمل ]:4[نتائج تنفیذ المھّمة رقم جدول 
  

  الُجَمل
  إجابة التلمیذ  اإلشارة

(تُكتب إجابة التلمیذ في حال 
  أخطأ أو صحح الخطأ ذاتیا)

  الزمن الكلي لتنفيذ املهّمة
(يتّم قياسه من الكلمة األوىل إىل 

  الكلمة األخرية)

R  أوΟ  أوQ  240  دقائق 4= ثانیة  

       من الِفَراِش َباِكًراَنَهَض خاِلُد  .1

َحَمَل َجَماُل حِقيَبًة وَذّهّب إَلى   .2
       اَملْدَرَسِة

       يف َمْدَرَسِتَنا إَناٌث وُذُكوٌر  .3

َن  .4 ــَّ ِة َرَغُد ِتلميَذٌة َتَتَعّلُم يف الس
       ابتدائي. األوىل

       ما أْجَمَل َهِذه الَفَرَشاِت!  .5

َمــا ِهَي األغــذيَُّة الِتي ُتفيُد   .6
       اِجلْسَم؟ 

َتَرَك الُعْصُفوُر ُعّشُه وَطاَر ِفي   .7
       اَجلوِّ.

ت الدََّجاَجاُت َثالَث   .8 َبــاضــَ
       بْيضاٍت

       .الّرفُق باَحلَيواِن َيُكوُن بإْطَعاِمِه .9

قاَلِت اُملَعّلَمُة: َأْحِكي َلُكْم  .10
        َقَصًصا، و ُأ ْظِهُر لُكْم ُصَوًرا
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  قصیر لنص جھریة قراءة ]:5[ رقم المھمة
 :الھدف )1

، والتخلص من مشكالت دقیق بشكلكلمة)  30قصیر (في حدود  جھریة لنص قراءة على التلمیذ قدرة اختبار
التعّرف على الكلمات التي قد تُعیق الفھم في القراءة الجھریة أو الصامتة، وتحقیق الحد األدنى من السرعة في 

  مع الوضوح واألداء السلس.القراءة، 
 تنفیذ المھّمة: وصف )2

  في ھذه المھّمة ینبغي أن:
 .الطالقة تحقق معیارلنصوص بسیطة جھریة  قراءةالحواریة  صوصالن على قراءة قدرتھالمتعلّم یُظھر  -
یستخدم المھارات الصوتیة والصلة بین الصوت والحرف واستراتیجیات معرفة الكلمة، من أجل مالحظة الحروف  -

المعروفة والتھجئة والسمات األخرى للكلمات؛ مثل طول الكلمة، وشكلھا، ومن خالل القیاس بمقارنتھا بكلمات أخرى 
  معروفة لدى المتعلم.

  
  ]:5معاییر األداء للمھّمة رقم [ )3
 :كما ھو موّضح في الجدول تنفیذ المتعلّم للمھّمة بواسطة مقیاسین: مقیاس الدّقة، ومقیاس الّسرعة. یُختَبَرُ 

  

  املهّمة 
  معیار السرعة  معیار الدّقة

  أداء غري تام  أداء تام  أداء متعثر  أداء غري تام  أداء تام وصحيح

  25 – 30 قراءة جهرية لنص
  كلمة

24 – 19   
  كلمة

18 – 00   
  ثانية 241>=  ثانية 240 <=  كلمة

  

 ِرَضا تِلمیذٌ ُمْجتَِھدٌ  -النّص 
  

َرَسة، فَدََخَل ُغْرفَتَھُ، َوَضَع محفَظتَھُ في الِخزانة، ثّم َشغََّل التِْلفَازَ َعادَ ِرَضا  عندما دََخَل األُب وجدهُ یتفّرُج ُرُسوماً . من الَمدْ
  :ُمتََحّرَكةً، فََسألَھُ 

 ھْل َراَجْعَت دُُروَسَك؟ -
 ال یَا أبِي -
 وِلَماذَا؟ -
 .دروَس الیَْوم أردُت أْن أْستَریَح قلیال ثمَّ أراِجعَ  -
 :فقاَل لھُ األبُ  -
  !آ، أْنَت تلمیذٌ ُمْجتَِھدٌ  -

  

 التعلیمات: )4
 أخطاء قرائیة محتملة:

  تغییر في لفظ عدة أصوات .1
  تبدیل مواقع الحروف .2
  إضافة أو حذف صوت صائت .3
  یمكن أن یُقّطع (یُھّجي) التلمیذ الكلمة بالشكل الصحیح، ولكنھ ال یستطیع لفظھا (قراءتھا) كاملة. .4
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 25 من 19 صفحة                               1مرشد األستاذ يف تقييم فهم املكتوب. السنة 

  
  ]: قراءة جھریة لنص قصیر5جدول نتائج تنفیذ المھّمة رقم [

  

الكلمات المتوقع أن تكون 
  محّل صعوبة

  إجابة التلمیذ  اإلشارة
(تُكتب إجابة التلمیذ في حال 
  أخطأ أو صحح الخطأ ذاتیا)

  الزمن الكلي لتنفيذ املهّمة
(يتّم قياسه من الكلمة األوىل إىل 

  الكلمة األخرية)

R  أوΟ  أوQ  240  دقائق 4= ثانیة  
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 25 من 20 صفحة                               1مرشد األستاذ يف تقييم فهم املكتوب. السنة 

  
  المقروء لنص قصیر] فھم 6المھمة رقم [

 :الھدف )1
  كلمة.  30 في حدودقدرة التلمیذ على فھم نصوص بسیطة  اختبار

وھما: فھم المعنى الصریح وفھم المعنى الخفي في مستوى  المكتوبیفحص ھذا القسم بُعدین أساسیین في فھم 
  بسیط، یعتمد على االستنتاج بواسطة ربط فكرة بأخرى من النص. 

  

 :تنفیذ المھّمة وصف )2
یُختبر المتعلم في قدرتھ على الفھم والتحلیل لما یقرأ من نصوص، بأن یُظھر فھما جیّدا للنص المقروء، ویجیب 

من خطوة، أو خطوتین، ویستخدم السیاق لفھم معنى كلمات، ویربط بین معرفتھ عن أسئلة، وینفذ تعلیمات 
  وخبراتھ والمعلومات الواردة في النص المقروء.

  :تشمل ھذه المھمة ثالثة أنواع من األسئلة متدرجة من األسھل إلى األصعب
     .تنفیذ تعلیمات  )أ

  تحدید تفاصیل ب)
  الّرصید اللغويج) 
  المعانىفھم د) 

  
  :]6األداء للمھّمة رقم [معاییر  )3
 )) أسئلة10عشرة (( عن جمیع أسئلة المھمةباإلجابة تنفیذ التلمیذ للمھمة  یُختبر §
 لكل سؤال درجة واحدة §
 10مجموع الدرجات =  §
ما ھو ك مقیاس الّسرعة.دون مقیاس الدّقة،  ھو:مقیاس واحد فقط تنفیذ المتعلّم للمھّمة بواسطة  یُختَبَرُ  §

 موّضح في الجدول:
  

  املهّمة 
  معیار الدّقة

  أداء متعثر  أداء غري تام  أداء تام وصحيح

  إجابات 00 – 04  إجابات 05 – 07  إجابات 08 – 10 فهم املكتوب
 

 التعلیمات: )4
 :یتم توزیع الدرجات بحسب التعلیمات التالیة

 .تجاھل األخطاء اإلمالئیة -
مضمون اإلجابة مع  التأكد منإذا كانت ھناك صعوبة في قراءة الخط وتقییم اإلجابة، یمكن  -

 .التلمیذ
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 25 من 21 صفحة                               1مرشد األستاذ يف تقييم فهم املكتوب. السنة 

  

ا :لّمةُ عَ قالت المُ  اِوٌن ِمثَْل َسْلَمى َوَزَكِریَ لُوكِ . أْحَسْنَت یَا ِرَضا أْنَت تِْلِمیذٌ ُمتَعَ تَعَالـِي،  .لَقَدْ فُْزَت ِبَجائَِزةِ ُحْسِن السُّ
ا ُمنى َسلِّمي لَھُ الَھدیّة   .یَ

  

   :تعلیماتتنفیذ 
 .خّطاً تحت كلمة متعاون في النصّ َضع ): 1(السؤال 
 .أرسم دائرة حول الكلمة التي تدل على الجائزة): 2(السؤال 
  .أكتب اسمك في نھایة النصّ ): 3(السؤال 

 

 : تحدید تفاصیل
  لماذا سلّمت المعلمة ھدیّة ِلِرضا؟): 4(السؤال 

 ألنھ أفَضُل من زكریا) ج    ألنھ متعاونٌ ) ب    .ألنھ مجتھدٌ   )أ
  :كانت المعلّمة سعیدة بُسلُوك رضا، فقالت) 5(السؤال 

 أْحَسْنَت یا رضا) ج    َجمیٌل یا رضا) ب    ُمْمتاز یا رضا  )أ
  َمن قدّم الھدیة لرضا؟) 6(السؤال 

 ُسَھى) ج      ُمنى) ب      سلمى  )أ
  

   :وتعمیمتصنیف 

  :حّوط بدائرة حول الكلمة الشاذة) 7(السؤال 

ةُ   الجائَزةُ   الَھدیّةُ    التَْكِریمُ   الَصدَقَ
  

 الّرصید اللغوي:
  : اكتب معاني الكلمات التالیة) 8(السؤال 

  : _______َحَسنُ : _______   َجائَزة: _______     ُمتعاونٌ 
 لألحداث التسلسل
      ):3-1( َرتّب الُجَمَل التالیة َحْسَب تسلسلھا في النص) 9(السؤال 

c  سلّمت ُمنى الھدیّة لرضا) أ   c   َشَكَرت الُمعلمة رضا) ب   c  ألنَّ رضا كان ُمتعاونا) ج  
             
  :السبب والنتیجة

   والنتیجة: السبب بین) ِصْل 10السؤال (

  النتیَجةُ     الّسبَبُ 
  بسبب ُحْسن السلوك    شكرت المعلّمة رضا

  ألنّھ تلمیذ متعاون    نال رضا جائزة
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 25 من 22 صفحة                               1مرشد األستاذ يف تقييم فهم املكتوب. السنة 

  
  ]: فھم المقروء لنص قصیر6جدول نتائج تنفیذ المھّمة رقم [

  

أسئلة فھم 
  المقروء 

  إجابة التلمیذ  اإلشارة
(تُكتب إجابة التلمیذ في حال 
  أخطأ أو صحح الخطأ ذاتیا)

  المالحظات
R  أوΟ  أوQ  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10        
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  اإلمالء -كتابة كلمات ] 7المھمة رقم [

 :الھدف )1
العربیة عن طریق التصویر الخطي لألصوات المنطوقة، وغیر  كلماتال رسمقدرة المتعلّم على  اختبار

  .، وفق قواعد الكتابة العربیة السلیمةالمسموعة بالحروف التي تمثلھا ربط األصواتب، المنطوقة
 :تنفیذ المھّمة وصف )2

 3 من (مكونة طویلة وكلمات مقطعین) أو مقطع من قصیرة (مكونةفي ھذه المھّمة یكتب المتعلّم كلمات 
من حیث رسم الحروف بحركاتھا القصیرة والطویلة والحروف المضعّفة. فیكون من مؤشرات  مقاطع)،

  التنفیذ السلیم للمھّمة:
 أن یكتب المتعلم الحروف المتشابھة كتابة والمتشابھة نطقا كتابة صحیحة. -
طویلة (المدود الثالثة) أن یكتب التلمیذ الحروف المتحركة حركات قصیرة، وحركات  -

 والحروف المضاعفة كتابة صحیحة.
  ..مألوفة وكلمات غیر مألوفة كلماتیكتب التلمیذ أن  -

 كیف تُنجز المھّمة؟ •
  یُمكن للمعلّم اعتماد أكثر من طریقة لتنفیذ المھّمة، من ذلك:

 إمالء كلمات مفردة، (راجع النموذج أدناه) - الطریقة األولى
تعلّم والمنص قصیر مكتوب على السبورة، منزوع الكلمات المستھدفة باإلمالء.  ضعر - الطریقة الثانیة

 یتم تناول الحصة على الحو اآلتي: الكلمة الناقصة محّل اإلمالء. یكمل
 یقدّم نّص اإلمالء للتالمیذ مكتوبا على أوراق، محذوف منھ الكلمات المستھدفة باإلمالء. -
رأھا قیوعلى التلمیذ أن یكتب الكلمة الناقصة التي ، ل جملةتُملى الكلمات على التالمیذ من خال -

 األستاذ(ة).
 یُملي األستاذ (ة) جمل اإلمالء جملةً جملة، كلمات اإلمالء، قراءة أّولیّة والتالمیذ یستمعون. -
 یملي األستاذ كل كلمة (بقراءة طبیعیّة، خالیة من اإلیحاء، أو المدّ غیر الطبیعي) ویكررھا مّرتین. -
o  المرتین األولى والثانیة یقرأ األستاذ (ة) الجملة باسترسال، والتالمیذ یستمعون وال یكتبون.في 
o .في المرة الثانیة یقرأ األستاذ (ة) الكلمة ببطء، دون توقف بین مقاطعھا، والتالمیذ یكتبون 
بة تظھر مكتووعند اإلمالء على األستاذ (ة) أن یظھر حركات التنوین والشدّة، كما للنص عند القراءة  -

 في كلمات اإلمالء.
في نھایة المھّمة یعید األستاذ قراءة الجمل تامة مع التركیز على الكلمات جمیعھا المستھدفة، بشكل  -

 متسلسل ومتواصل، حتّى یتسنّى للمتعلمین مراجعة ما كتبوا.
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 ]:7معاییر األداء للمھّمة رقم [ )3

 :)اتم) كل10( عشر( المقترحة لإلمالءبكتابة الكلمات ختبر تنفیذ التلمیذ للمھمة ی
  .حركات بدون أو مع وكاملة، صحیحة الكلمة كتابة تكون حین صحیًحا التنفیذ یكون -
  صحیح. بشكل كتبت التي الكلمات عدد بحسب الدرجات تحدید یتم -
 .درجة واحدة كلمةلكل  -
ما ھو ك مقیاس الّسرعة.دون مقیاس الدّقة،  مقیاس واحد فقط ھو:تنفیذ المتعلّم للمھّمة بواسطة  یُختَبَرُ  -

 موّضح في الجدول:
  

  املهّمة 
  معیار الدّقة

  أداء متعثر  أداء غري تام  أداء تام وصحيح
  كلمة 00 – 04  كلمة 05 – 07  كلمة 08 – 10 كتابة كلمات (اإلمالء)

  

   –مثال الطریقة األولى 

  سعید بْیتٌ 
  نُُجومُ   أَْرُسمُ 

    الفُُصول

  بِالدُ   أْستَِطیع
  ِوَسادَة  ُسورٌ 

  

   –مثال الطریقة الثانیة 

  ِعْندَ الّطبِیبِ 

اَل ، فَِرًحا، الُظْھرِ ، ِعْندَ الَمْدَرَسةِ َرَجَع َساِمي ِمَن  ھِ وقَ ا َجاَء  الّطبِیبُ  َزاَرنَالَقَْد : ألّمِ الیَْوَم، َولَمَّ

 :ُكلّھُ، َوقَالَ  ِجْسِميالّطبِیُب  َحصَ ُطوِلي َوَوْزنِي، َوفَ  الُمَمّرَضةُ  فَقَاَستِ دََخْلُت إلَى الغُْرفَِة  دَْوِري

افًى بَدَنِيإّن    .ُمعَ
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  اإلمالء -كتابة كلمات ]: 7جدول نتائج تنفیذ المھّمة رقم [
  

  كلمات اإلمالء 
  إجابة التلمیذ  اإلشارة

(تُكتب إجابة التلمیذ في حال 
  أخطأ أو صحح الخطأ ذاتیا)

  المالحظات
R  أوΟ  أوQ  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

  




